Sammanträdesprotokoll

sid

1 (10)

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-29

72-84

Plats och tid

Utbildningsförvaltningen, A-huset kl. 13.00 – 15.45

Beslutande

Lennart Andersson (S), ordf
Lars-Göran Andersson (S)
Martin Johansson (S)
Maria Steen (FÖL) tjänstgörande ersättare för Jeanette Thygesen (FÖL)
Hillevi Thorsell (MP)
Björn Andreen (M)
Anna Victor Hiort (M)
Eva Wahlgren (C)
Lennart Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Emma Jensen (C)

Övriga närvarande

Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Helena Svensson, förvaltningschef
Izabelle Sjöbäck, controller § 73
Martin Jältås, fastighetsingenjör § 78
Maria Drott, fastighetsstrateg § 78
Jens Karlsson, personalavdelningen § 79
Stig Augustsson (S) ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Anna Victor Hiort

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 5 september 2018 kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Anne-Charlott Petersson
Ordförande

Lennart Andersson
Justerande

Anna Victor Hiort
Protokollet förvaras på Utbildningsförvaltningen
PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN 2018-09-06 / 2018-09-28

SIGN ACP

Sammanträdesprotokoll

sid

2 (10)

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-29

72-84

Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 72 ............................................................................................................................ 2
Godkännande av dagordning ..................................................................................... 2
§ 73 Dnr 2018/4-640 UN.......................................................................................... 3
Beslut, Uppföljning budget juli 2018 ........................................................................... 3
§ 74 Dnr 2018/46-640 UN........................................................................................ 4
Beslut, Utbildningsnämndens mål år 2019 – 2022, nytt mål ....................................... 4
§ 75 Dnr 2018/62-662 UN........................................................................................ 5
Beslut, Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i Borgholms kommun ................ 5
§ 76 Dnr 2018/146-600 UN...................................................................................... 6
Beslut, Utbildningsnämndens besök i verksamheterna .............................................. 6
§ 77 Dnr 2018/6-002 UN.......................................................................................... 6
Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut ............................................................ 6
§ 78 Dnr 2018/90-630 UN........................................................................................ 7
Beslut, Uppföljning av teknisk utvärdering av lokaler på Sandhorvans förskola .......... 7
§ 79 Dnr 2018/137-650 UN...................................................................................... 8
Info, Uppföljning sjukfrånvaro 2018 ............................................................................ 8
§ 80 Dnr 2018/5-600 UN.......................................................................................... 8
Info, Kalendarium augusti 2018 .................................................................................. 8
§ 81 Dnr 2018/8-606 UN.......................................................................................... 8
Information om ärenden från skolinspektionen och Barn- och elevombudet ............... 8
§ 82 Dnr 2017/70-287 UN........................................................................................ 9
Info, Uppföljning och avstämning med Kommunstyrelsens arbetsutskott ................... 9
§ 83 Dnr 2018/10-600 UN........................................................................................ 9
Information från verksamheten ................................................................................... 9
§ 84 Dnr 2018/9-600 UN........................................................................................ 10
Frågor från ledamöter .............................................................................................. 10

§ 72
Godkännande av dagordning
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordning.
_____________________________
Justerandes sign
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Dnr 2018/4-640 UN

Beslut, Uppföljning budget juli 2018
Sammanfattning
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för budgetuppföljning för juli månad som
totalt visar att utbildningsnämnden har en årsprognos på - 534 tkr. Kostnaden
för tilläggsbelopp fortsätter att öka.

Uppföljning jan-juli 2018
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total
60

Central stödfunktion

34 467

34 012

455

-190

61

Norra rektorsområdet

11 945

12 084

-139

-341

62

Centrala rektorsområdet

27 846

28 029

-183

-187

63

Södra rektorsområdet

21 663

22 450

-787

-596

65

Kulturområdet

5 258

5 053

205

170

69

Projekt

0

-295

295

610

101 179

101 332

-153

-534

Summa

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att lägga månadsuppföljning juli 2018 med godkännande till handlingarna
samt uppdra till utbildningsförvaltningen att göra en analys över kostnaderna
för både interna och externa tilläggsbelopp.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslut den 15 augusti 2018
Uppföljning juli 2018
Tjänsteskrivelse daterad 22 augusti 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

lägga månadsuppföljningen juli 2018 med godkännande till handlingarna

att

uppdra till utbildningsförvaltningen att göra en analys över kostnaderna för både interna och externa tilläggsbelopp.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

4 (10)

UTBILDNINGSNÄMNDEN

att

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-29

72-84

uppdra till utbildningsförvaltningen att sammanställa de uteblivna intäkterna för asylboendet på Ekerum och begära extra pengar av
kommunfullmäktige för att täcka denna förlust.

_____________________________

§ 74

Dnr 2018/46-640 UN

Beslut, Utbildningsnämndens mål år 2019 – 2022, nytt mål
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att utbildningsnämnden tog
den 2 maj 2018 § 44 beslut om förslag till nya mål för kommande mandatperiod. Målen bygger på de mål som var föreslagna för Kommunfullmäktige att
ta beslut om. Den 18 juni 2018 § 139 tog kommunfullmäktige beslut om målen, men då tillkom ett mål som inte fanns med i underlaget som utbildningsnämnden beslutade utifrån. Därför finns nu ytterligare en målformulering
inom perspektivet Medborgare som utbildningsnämnden ska bryta ner till ett
nämndsmål.
Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta
för nöjdare företagare som blir fler.
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden att fastställa följande
nämndsmål:
Att alla elever under grundskoletiden ska komma i kontakt med olika arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier
och yrken som baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition
och konventioner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 15 augusti 2018
Tjänsteskrivelse daterad den 18 juli 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2018 § 139
Uppdrag SYV-plan Borgholms kommun
Mål för utbildningsnämnden 2019-2022
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa följande mål
att

Justerandes sign

alla elever under grundskoletiden ska komma i kontakt med olika arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade
val av studier och yrken som baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner.

Utdragsbestyrkande
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_____________________________

§ 75

Dnr 2018/62-662 UN

Beslut, Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i Borgholms kommun
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att Forma Utbildning AB inkom
27 april 2018 med en ansökan om att bedriva fristående pedagogisk omsorg.
Utbildningsförvaltningen har granskat ansökan och har därefter kontaktat
Forma utbildning AB för att diskutera verksamheten samt begära in ett antal
kompletteringar.
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att enligt 25 kap 2 § skollagen besluta att godkänna de delar som har redovisats i ansökan från Forma utbildning AB om att bedriva pedagogisk omsorg i
Borgholms kommun samt att Forma utbildning AB framledes får inkomma
med kompletterande ansökningar för respektive dagbarnvårdare och lokal,
för att utbildningsnämnden ska kunna ta ställning till förutsättningarna att bedriva en ändamålsenlig verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 15 augusti 2018
Tjänsteskrivelse daterad den 27 juli 2018
Ansökan om att bedriva fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem
daterad den 11 april 2018
Formas handbok
Förslag under mötet
Björn Andreen (M), Eva Wahlgren (C) samt Anna Victor Hiort (M) yrkar bifall
till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

enligt 25 kap 2 § skollagen godkänna de delar som har redovisats i
ansökan från Forma utbildning AB om att bedriva pedagogisk omsorg
i Borgholms kommun samt

att

Forma utbildning AB framledes får inkomma med kompletterande ansökningar för respektive dagbarnvårdare och lokal, för att utbildningsnämnden ska kunna ta ställning till förutsättningarna att bedriva en
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ändamålsenlig verksamhet.
_____________________________

§ 76

Dnr 2018/146-600 UN

Beslut, Utbildningsnämndens besök i verksamheterna
Sammanfattning
Ordförande Lennart Andersson och förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Utifrån en diskussion i utbildningsnämndens arbetsutskott
den 15 augusti 2018 beslutades det att inte genomföra det planerade verksamhetsbesöket i augusti. UNAU diskuterade syftet med besöken och att det
inte är så stort deltagande från nämndens ledamöter när verksamhetsbesök
genomförs. Därför lades ett ärende till inför utbildningsnämndens sammanträde 29 augusti 2018 för att diskutera frågan i nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

under hösten 2018 inte genomföra några verksamhetsbesök.

att

uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram olika förslag på upplägg
för verksamhetsbesök inför kommande mandatperiod, som sedan beslutas av den nya nämnden 2019

_____________________________

§ 77

Dnr 2018/6-002 UN

Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Sammanfattning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 augusti 2018
Sammanställning daterad den 22 augusti 2018
Beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

_____________________________

§ 78

Dnr 2018/90-630 UN

Beslut, Uppföljning av teknisk utvärdering av lokaler på Sandhorvans
förskola
Sammanfattning
Fastighetsstrateg Maria Drott och fastighetsingenjör Martin Jältås informerar
om hur det förhåller sig med lokalerna vid Sandhorvans förskola, Böda samt
Skogsbrynets förskola, Borgholm.
Nämnden tackar för informationen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 15 augusti 2018
Provsvar på luftprov taget på Sandhorvan daterad den 7 augusti 2018
Diskussioner förs kring olika lösningar både kort- och långsiktiga för båda
förskolorna.
Förslag under mötet
Lennart Andersson (S) yrkar att utbildningsförvaltningen omgående ska
verka för att nya lokaler för förskoleverksamheten i Böda anskaffas. samt att
förvaltningen redovisar till utbildningsnämnden i september 2018 hur detta
kan lösas.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

uppdra till utbildningsförvaltningen att omgående verka för att nya lokaler för förskoleverksamheten i Böda anskaffas samt.

att

utbildningsförvaltningen redovisar till utbildningsnämnden i september
2018 hur detta kan lösas.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/137-650 UN

Info, Uppföljning sjukfrånvaro 2018
Sammanfattning
Jens Karlsson, personalavdelningen, redovisar kort- respektive långtidssjukfrånvaro i kommunen samt redogör för det hälsofrämjande och förebyggande
samt rehabiliterande åtgärder som görs i kommunen.
Nämnden tackar för informationen
_____________________________

§ 80

Dnr 2018/5-600 UN

Info, Kalendarium augusti 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendariet för augusti 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslut den 15 augusti 2018
Kalendarium augusti 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 81

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar i ett ärende från Skolinspektionen gällande Gärdslösa skola.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr 2017/70-287 UN

Info, Uppföljning och avstämning med Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanfattning
Ordförande Lennart Andersson redogör för ärendet. UNAU tog bl.a. upp varför utbildningsnämnden inte har någon representant i varken styrgrupp eller
arbetsgrupp för Åkerboskolans ombyggnation. Vidare påtalas vikten av bra
dialog mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden då politisk representant från nämnden saknas i gruppen. KSAU beslutade att Kommunchefen
ska dels se till att utbildningschefen ingår i arbetsgruppen samt dels att de
fackliga representanterna utser representanter från Åkerboskolan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 augusti 2018 § 259
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 83

Dnr 2018/10-600 UN

Information från verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar från verksamheten.

Justerandes sign



Sommaren som gick, med problematiken som värmen förde med sig
för verksamheter som var igång under sommaren.



Skolskjuts, information om hur de första veckorna avlöpt.



Skolinspektionen granskar Borgholms kommun, kvalitets granskning
av Viktoria- och Slottskolan v 36 samt tillsyn av huvudman v 45.



Utbyte med Mörbylånga kommun, träff med skolchef, utvecklingsledare en gång per termin för att hitta samarbetsområden.



Viktoriaskolans matsal, arbetsmiljöfråga för BEAB.



Förtidsröstning på biblioteken, stor belastning, säkrat upp med mer

Utdragsbestyrkande
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personal.
_____________________________

§ 84

Dnr 2018/9-600 UN

Frågor från ledamöter
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson besvarar Björn Andreens (M) fråga kring
tillsättning av skolsköterska och att alla tjänster i förskola är tillsatta.
Stig Augustsson (S) frågar om skolans pedagoger tillgodoser även de eleverna med stor begåvning. Helena Svensson svarar att uppdraget är att ge
stimulans till alla elever.
Eva Wahlgren ställde frågor kring skolskjuts – Lennart Andersson informerade om hur förvaltningen arbetar utefter fastställda riktlinjer.
Eva Wahlgren (C) Strålande Jord, Skolklasser från hela landet har fått förfrågan om att hjälpa forskare vid Uppsala universitet och SLU med massexperimentet ”Strålande jord”. Två av klasserna som deltar finns på Slottsskolan.
Anna Victor Hiort (M) tar upp fråga från landstinget om samarbete mellan förskolor och folktandvården, om att lämna ut tandborstar. Helena Svensson
svarar att detta varit uppe på länsgemensam ledning och ska tas upp med
skolledning och Folktandvården.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

